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Athens Video Art Festival
«Η καινοτοµία ενός πρωτοπόρου θεσµού»

To Athens Video Art Festival είναι το µεγαλύτερο φεστιβάλ ψηφιακών τεχνών
και νέων µέσων της Ελλάδος.
Πραγµατοποιείται ετησίως µε βασικό πεδίο δράσης του την Αθήνα, αφιερωµένο
στον σύγχρονο πολιτισµό και τις νέες τεχνολογίες.
Η διοργάνωση θέτει ως στόχο τη συγκέντρωση πειραµατικών προτάσεων
σύγχρονης τέχνης στον ίδιο τόπο και χρόνο, υποστηρίζοντας την ελεύθερη
έκφραση, την επικοινωνία και τη διάδραση, ενώ παράλληλα παρουσιάζει
τις εφαρµογές των νέων µέσων και τεχνολογιών στις τέχνες.
Με εργαλείο τις ποικίλες µορφές δηµιουργίας παρουσιάζει εναλλακτικούς
τρόπους «θέασης» του αστικού τοπίου, αντίληψης της τέχνης και νέους
κώδικες αλληλεπίδρασης αυτής µε τις σύγχρονες κοινωνίες.

∆ιεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών & Νέων Μέσων της Ελλάδος,
Athens Video Art Festival
«Η καινοτοµία ενός πρωτοπόρου θεσµού»
Το Athens Video Art Festival αποτελεί το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών και Νέων
Μέσων της Ελλάδος, εκπροσωπώντας τη χώρα µας διεθνώς τα τελευταία εννέα χρόνια.
Με αφετηρία το 2005 κι αριθµώντας οκτώ επίσηµες διοργανώσεις είχε την τιµή να
παρουσιάσει σε χιλιάδες κοινό ένα πολυποίκιλο πρόγραµµα φιλοξενώντας στα πλαίσια του
αφιερώµατα σε εµβληµατικές προσωπικότητες (Bill Viola/2008, Bill Vorn/2008, Nam June
Paik/2009, Andy Warhol/2010) αλλά και ρεύµατα της ιστορίας των τεχνών (Fluxus is an
attitude/2011) καθώς και καινοτόµα αφιερώµατα (Mobile Apps/2012), ενώ προσφέρει τη
δυνατότητα σε καλλιτέχνες από ολόκληρο τον κόσµο (8.500 καλλιτέχνες/58 χώρες/14.500
έργα) να παρουσιάσουν στο ευρύ κοινό τις ιδέες τους µέσω του ετήσιου - καλέσµατος
συµµετοχής για τις επτά κατηγορίες του (Video Art/Video Installations/Installation Art/Animation/Performance Art/Digital Image/Web Art).
Επιπρόσθετα κάθε διοργάνωση εµπλουτίζεται µε την παρουσία διεθνών φεστιβάλ
από όλο τον κόσµο καθώς και µε νέες θεµατικές ενότητες, διαδραστικά εργαστήρια,
καθώς και µουσικά δρώµενα µε στόχο τη σύνδεση ήχου κι εικόνας.

∆ιεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών & Νέων Μέσων της Ελλάδος,
Athens Video Art Festival
«Η καινοτοµία ενός πρωτοπόρου θεσµού»
Ο θεσµός αποτελεί µια «σύγκλιση» τοµέων όπως: δηµιουργίας, ενηµερότητας και
κινητοποίησης (ήχος, εικόνα, νέα µέσα, επικοινωνία, διάδραση, διεθνείς συνεργασίες,
εκπαιδευτικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις), µε πανελλαδική αλλά και
διεθνή προβολή.
Αναλύοντας τη δοµή:
- Πολιτισµός
- Εκπαίδευση
- Περιβάλλον
- Εθελοντισµός
- Κοινωνική Συµµετοχή
- Καινοτοµία
- Πανελλαδική δράση
- ∆ιεθνή δράση

Πολιτισµός | Αποτελέσµατα
| Περισσότεροι από 8.500 καλλιτέχνες παγκοσµίως από 58 χώρες
| Βάση δεδοµένων που ξεπερνάει τα 14.500 έργα
| Το κοινό σε Αθήνα και Περιφέρεια, έχει ξεπεράσει τους 110.000 επισκέπτες*
| Μεγάλο συναυλιακό γεγονός µε περισσότερα από 26 συγκροτήµατα:
Closer/ Raining Pleasure / Mikro / Transistor / K.BHTA
| Εκπαιδευτικά workshop σε 1.400 παιδιά (1ο βάθµια και 2ο βάθµια εκπαίδευση)
| Αφιέρωµα σε περισσότερα από 42 διεθνή φεστιβάλ από όλο τον κόσµο,
µε αποκλειστικό υλικό και επίσηµους προσκεκληµένους
| ∆ιεθνή Αφιερώµατα (Tribute) σε ονόµατα καλλιτεχνών “θρύλων” καθώς
και ρεύµατα τέχνης, όπως: Nam June Paik, Bill Viola, Andy Warhol, FLUXUS
| Τέχνη και τεχνολογία, ενότητα αφιερωµένη στα Applications και τις εφαρµογές τους

Πολιτισµός | Κατηγορίες / Περιεχόµενο
| Screenings / Exhibitions: Video Art | Video Installations | Installation Art
| Animation | Performance Art | Digital Image | Web Art
Μέσα από εκθέσεις και προβολές το κοινό έχει τη δυνατότητα γνωριµίας µε ανερχόµενους
αλλά και καταξιωµένους καλλιτέχνες, καθώς κι εξοικείωσης µε τις πιο σύγχρονες τάσεις, ενώ
οι συµµετέχοντες αποτελούν το ζωτικότερο κύτταρο ενός διευρυµένου δικτύου επικοινωνίας,
αλληλεπίδρασης και πληροφόρησης.
| Workshops / Forums
Θέτει ως προτεραιότητα αλλά και προϋπόθεση της επιτυχίας της την ενεργή συµµετοχή του
κοινού και την αλληλεπίδρασή του µε τις πιο καινοτόµες πλευρές της σύγχρονης δηµιουργίας
στο πλαίσιο των ψηφιακών τεχνών.
| Presentations: Tribute | Academic Presentations| Festival Of The World
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη εξοικείωσης µε την ιστορία των ψηφιακών µέσων καλλιτεχνικής
έκφρασης και διασύνδεσης της µε το παρόν παρουσιάζει ετησίως µία σειρά αφιερωµάτων σε
προσωπικότητες και ρεύµατα που έχουν στιγµατίσει την πορεία τους, ειδικά showcases στους
σηµαντικότερους οργανισµούς παγκοσµίως, τα µεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ µε αποκλειστικό
υλικό και επίσηµους προσκεκληµένους, ενώ αναδεικνύει νέα ταλέντα.
| Music Acts / Live Performances |DJ / VJ Sets

Εκπαίδευση
| Ανάπτυξη του προγράµµατος ∆ηµιουργίας Κινούµενης Εικόνας
«Ζωντανεύοντας την εικόνα» (Animation Workshop) για παιδιά
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (5-11 ετών)
| 1.400 µαθητές Πανελλαδικώς
Οι παρευρισκόµενοι µαθητές, συµµετάσχουν σε ένα ειδικά διαµορφωµένο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα περιβαλλοντικού περιεχοµένου σχεδιάζοντας και συνθέτοντας τις πρώτες
τους κινούµενες δηµιουργίες, µαθαίνοντας µε τη βοήθεια έµπειρων animators τα
µυστικά της κινούµενης εικόνας και της ανακύκλωσης.

Περιβάλλον
| Ανάπτυξη του προγράµµατος «Feel Free To Feel Green»
| Έκθεση Περιβαλλοντικών - Ευαίσθητων Έργων
Με σεβασµό στην εικαστική δηµιουργία αλλά και στα µεγάλα οικολογικά και περιβαλλοντικά
ζητήµατα της εποχής µας παρουσιάστηκαν eco sensitive έργα όλων των κατηγοριών του
Φεστιβάλ, που αφορούν στην ευρύτερη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου µε τη φύση και
ευαισθητοποίηση του σε θέµατα περιβαλλοντικής µέριµνας.
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

Εθελοντισµός
| Η επιτυχία σε κάθε διοργάνωση του “Athens Video Art Festival” οφείλεται σε µεγάλο
βαθµό στις εθελοντικές ενέργειες των ανθρώπων που αγαπούν αυτό το θεσµό. ∆εκάδες νέοι
συµµετέχουν κάθε χρόνο, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσµα.
Απώτερος στόχος µας είναι η ανάπτυξη του εθελοντισµού και των αξιών του µιλώντας για:
- ∆υνατότητα ευκαιρίας συµµετοχής σε εθελοντικές δραστηριότητες
Ανάπτυξη περιβάλλοντος κατάλληλου για τον εθελοντισµό
Αναγνώριση των εθελοντικών δραστηριοτήτων
- Ευαισθητοποίηση για την αξία και την σηµασία του εθελοντισµού
- Βελτίωση της ποιότητας των εθελοντικών δραστηριοτήτων

Κοινωνική Συµµετοχή
Ο θεσµός έχει λειτουργήσει σαν πλατφόρµα υλοποίησης αλλά και ενσωµάτωσης κοινωνικών
δράσεων / πρωτοβουλιών όπως:
| 15η Biennale Νέων ∆ηµιουργών της Ευρώπης & της Μεσογείου
/ Θεσ. Οκτ. 2011
| Παγκόσµια Ηµέρα Μουσείων / Οι Ψηφιακές Τέχνες στο Ιστορικό Κέντρο
Της Αθήνας |Περιφέρεια Αττικής, 15 – 15 Surprise Yourself In Athens
| Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Νεολαίας της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς
| Κεντρική Καµπάνια εθελοντισµού µε το σώµα Ελλήνων προσκόπων,
σώµα Ελληνικού Οδηγισµού για την εγγραφή εθελοντών για τους
Special Olympics 2011
| Συµµετοχή και πρακτικές ενσωµάτωσης ευάλωτων κοινωνικών οµάδων
| 1η ∆εκεµβρίου Παγκόσµια Ηµέρα κατά του ιού του AIDS/HIV,
“Γιορτάζουµε την Ζωή µε την Μουσική και τις Ψηφιακές Τέχνες”
| ART + NATURE / Περιβάλλον ∆ράση (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) «δράση Ψηφιακό Τοπίο»
| Athens Digital Week
| Athens Every Week
Πιστεύουµε ακράδαντα πως: Ο πολιτισµός είναι το εργαλείο επικοινωνίας µας
Στόχος, η επαφή του κοινού και η εξοικείωση του µε τα νέα µέσα και τον σύγχρονο πολιτισµό,

| 1η ∆εκεµβρίου Παγκόσµια Ηµέρα κατά του ιού του AIDS/HIV,
“Γιορτάζουµε την Ζωή µε την Μουσική και τις Ψηφιακές Τέχνες”

| Περιφέρεια Αττικής, 15 – 15 Surprise Yourself In Athens
Στο πλαίσιο του προγράµµατος τουριστικής προβολής της Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής,
πραγµατοποιήθηκε η δράση του Athens Video Art Festival µεταξύ άλλων στο «15-15, Surprise
yourself in Athens» συµπεριέλαβε προβολές έργων ‘Video Art’ / θεµατικές, σε µεγάλες επιφάνειες
κτηρίων όπως : Πλατεία Κλαυθµώνος, Πλατεία Μοναστηράκι, Ψυρρή - οδό Μιαούλη, Ρωµαϊκή
Αγορά, Άγαλµα Κολοκοτρώνη, Θησείο αρχή Πεζόδροµου Κεραµεικού.

Κοινωνική Συµµετοχή
| ∆ηµιουργία του Hand Over,
Το Hand Over (µτφ. δίνω), αποτέλεσε µια έµπρακτη πράξη ανάδειξης νέων δηµιουργών οι οποίοι
έχουν να προτείνουν ουσιαστικές προτάσεις στο νεανικό κοινό του φεστιβάλ. Έλληνες και ξένοι
δηµιουργοί που εκπροσωπούν το design του urban style , σχεδίασαν εξολοκλήρου τη δικιά τους
ειδική σειρά προϊόντων limited edition Athens Video Art Festival , ανοίγοντας έναν δρόµο σε
ιδιότυπες πρακτικές απασχόλησης τονώνοντας την νέα επιχειρηµατικότητα αλλά και τους τοµείς
της σύγχρονης δηµιουργίας.

Καινοτοµία
| Ανάδειξη νέων τεχνικών / πρακτικών | Εκπαίδευση καλλιτεχνών και κοινού

| Καθιέρωση «Web Art», µια από τις 7 κατηγορίες που µπορεί κάποιος ελεύθερα να συµµετάσχει

| Παραδείγµατα πρακτικών: 3D Mapping Installation | Green Graﬃti | Augmented Reality | Cheoptics Holograms

| Ανάπτυξη του Project “Believe The Hype” στοχεύοντας στην ανάδειξη νέων ταλέντων, φιλοξενεί έργα ανερχόµενων
καλλιτεχνών από ολόκληρο το φάσµα της σύγχρονης δηµιουργίας

Πανελλαδική ∆ράση
| Ανάπτυξη και υλοποίηση του προγράµµατος “Ο Σύγχρονος Πολιτισµός Ταξιδέυει
στην Ελληνική Περιφέρεια / Athens Video Art Festival On Tour”
Ταξιδεύοντας στην Ελληνική περιφέρεια (σε µια ολοκληρωµένη πανελλαδική περιοδεία) δίνεται
η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες της χώρας µας να έρθουν σε επαφή µε τις πιο δυναµικές
µορφές σύγχρονης τέχνης και δηµιουργίας και να απολαύσουν τη συναρπαστική εµπειρία του
ψηφιακού κόσµου - επιθυµώντας µε την σειρά µας, να εξελίξουµε και να συνεισφέρουµε στην
ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας η οποία ωφελείται πολλαπλά από γεγονός.
Μέσα στους άµεσους στόχους µας, η µεταµόρφωση των πόλεων - σταθµών σε έναν ανοικτό καµβά
µε ποικίλες θεµατικές. Απευθυνόµαστε πρωτίστως σε όλους τους πολίτες προσφέροντας τους ένα
πλούσιο πολιτιστικό περιεχόµενο και αναβαθµίζοντας την ποιότητα της ζωής τους, αλλά και στους
επισκέπτες των περιοχών
- Παραµεθόριες περιοχές µε στόχο την στήριξη τους σε πολλαπλό επίπεδο·
Περιοχές που λειτουργούν ως βασικοί κεντρικοί σταθµοί για τον Ελληνικό Τουρισµό,
στις οποίες το γεγονός λειτουργεί συµπληρωµατικά, δίνοντας προστιθέµενη αξία

Πανελλαδική ∆ράση
Πόλεις / σταθµοί:
Σύρος
Λευκάδα
Ρέθυµνο
Μυτιλήνη
Τήλος
Θεσσαλονίκη
Καλαµαριά
Κοζάνη
Ορεστιάδα
Βόλος
Τρίπολη
Άρδας
Ωρωπός
Ερέτρια
Χίος

AVAF On Tour
(Ιούνιος-Οκτώβριος)

Καινοτοµία
Πανελλαδική ∆ράση

∆ιεθνή ∆ράση
| Οι ∆ιεθνείς συνεργασίες περιλαµβάνουν την ενεργή παρουσία στην χώρα µας
καταξιωµένων οργανισµών, φορέων και διεθνών φεστιβάλ κατά την διοργάνωση
του θεσµού µε αποκλειστικό υλικό κι επίσηµους προσκεκληµένους αλλά αντιστοίχως
και την συµµετοχή του δικού µας θεσµού - εκπροσώπηση της χώρας µας - σε κορυφαίες
διοργανώσεις του εξωτερικού έχοντας σα στόχο έναν ανοικτό διακρατικό διάλογο
µε αντίστοιχους φορείς παγκοσµίως καθώς και την εξαγωγή πολιτιστικού περιεχοµένου
στο εξωτερικό καθώς και τη φανέρωση της χώρας µας σα σηµείο αναφοράς στο διεθνή
χάρτη του σύγχρονου πολιτισµού.
| Παράγοντας και εξάγοντας πολιτιστικό περιεχόµενο στο εξωτερικό φανερώνουµε τη
χώρα µας ως σηµείο αναφοράς στο διεθνή χάρτη του σύγχρονου πολιτισµού µε κοινούς
στόχους τη µεγαλύτερη δυνατή προβολή της διεθνώς κτίζοντας ολοκληρωµένες σχέσεις
συνεργασίας.
| Επικοινωνούµε τα µηνύµατά της διεθνούς καµπάνιας της χώρας µας

∆ιεθνή ∆ράση
2011 - Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών και Νέων Μέσων της Ελλάδος,
Athens Video Art Festival, φιλοξένησε:
| «Συνεργασίες µε κορυφαία ∆ιεθνή Φεστιβάλ»
- Magmart / Festival under the volcano (Ιταλία)
- In Medi Terraneum Festival (Ισπανία)
- View Fest/View Conference (Ιταλία)
- onedotzero/Adventures in motion (Ην. Βασίλειο)
- Nordic Music Doc (Σουηδία)
- Cologne OFF (Γερµανία)
- Art Screen (Σουηδία)
- Alpha – Ville (Ην. Βασίλειο)
- In Edit Beefeater (Ισπανία)
- Danube Video Art Festival (Αυστρία)
- Fonland Festival/Web Art Center (Πορτογαλία)
Videoholica (Βουλγαρία)
L.P.M (Live Performers Meeting) (Ιταλία)

∆ιεθνή ∆ράση
2012 - Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών και Νέων Μέσων της Ελλάδος,
Athens Video Art Festival, φιλοξένησε:
| «Συνεργασίες µε κορυφαία ∆ιεθνή Φεστιβάλ»
- VIEW Fest
- ARS Electronica
- Cologne OFF
- Instant videos
- International Streaming Festival
- VAU Fest
- onedotzero_adventures in motion
- GAMA – Collection of New Media Art
- ELMUR
- Mapping Festival
- Kernel Festival
- L.P.M (Live Performers Meeting)

∆ιεθνή ∆ράση
2011- 2012 Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών και Νέων Μέσων της Ελλάδος,
Athens Video Art Festival, φιλοξενήθηκε:
Η αξιοποίηση της δύναµης της τεχνολογίας για την έκφραση της τέχνης και η ενεργοποίηση
του δικτύου των διεθνών φορέων, οργανισµών αλλά και φεστιβάλ µε τα οποία είναι συνδεδεµένη
η διοργάνωση, την καθιστούν πλατφόρµα έκφρασης και προβολής της δυναµικής που ως χώρα
διαθέτουµε.
Υποστηρίζοντας το ρόλο του στις εξελίξεις και διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας
µε πρωτοπόρους οργανισµούς, παράλληλα µε τη φιλοξενία τους στη χώρα µας, έχει την τιµή
να συµµετάσχει στις ετήσιες διοργανώσεις αυτών παρουσιάζοντας σειρά έργων και προγραµµάτων
από την πρόσφατη ιστορία του, εξασφαλίζοντας την µεγαλύτερη δυνατή παρουσία των Ελλήνων
δηµιουργών στο εξωτερικό.
Προάγοντας τη σύγχρονη Ελληνική κι Ευρωπαϊκή καλλιτεχνική κληρονοµιά εκτός συνόρων
πραγµατοποιούνται / συµµετοχές µας σε διεθνείς διοργανώσεις, κτίζοντας ολοκληρωµένες
σχέσεις συνεργασίας και στοχεύοντας σε έναν διακρατικό ανοικτό διάλογο µε αντίστοιχους
φορείς παγκοσµίως.

∆ιεθνή ∆ράση
2011 – 2012 Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών και Νέων Μέσων της Ελλάδος,
Athens Video Art Festival, φιλοξενήθηκε:
Magmart / Festival under the volcano (Ιταλία) | Μάιος 2011
Cologne OFF (Γερµανία) | Edition Ουκρανίας | Μάιος 2011
Videoholica (Βουλγαρία) | Αύγουστος 2011
Cologne OFF (Γερµανία) | Edition Λίβανος| Αύγουστος 2011
Alpha – Ville (Ην. Βασίλειο) | Σεπτέµβριος 2011
Inmediterraneum Festival (Ισπανία) | Νοέµβριος 2011
Fonland Festival / Web Art Center (Πορτογαλία) | Οκτώβριος 2011
Fonland Festival / Συµµετοχή Bernardo’s House Museum (Πορτογαλία) | Οκτώβριος 2011
View Festival | Νοέµβριος 2011
View Conference | ∆εκέµβριος 2011
Watermans / International Festival Of Digital Arts / London 2012 Olympic Games) |
Selection Panel since May 2012
L.P.M. (Live Performance Meeting) / Φεβρουάριος 2012 Athens Preview
/ LPM 2012 Edition Italy & Mexico (2012)
Oﬃcial Partner for EU Program Culture 2007 – 2013 (LPM 2012 MEXICO)
Les Instants Vidéo (Γαλλία) | Ιούλιος 2012

To Milano Film Festival πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1996 και
συστήθηκε ως διαγωνισµός ταινιών µικρού µήκους, ανοιχτός σε νέους δηµιουργούς
από την πόλη του Μιλάνου. Από τότε έχει ξεχωρίσει για την έρευνα, την επιλογή
και για την παρουσίαση υψηλής ποιότητας έργων ταλαντούχων καλλιτεχνών από
ολόκληρο τον κόσµο. Η παρουσία µας σε ένα µεγάλο διεθνές και καταξιωµένο
φεστιβάλ όπως το Milano Film Festival, όπως και στο µεγαλύτερο και παλιότερο
φεστιβάλ video art διεθνώς, το βερολινέζικο “Transmediale”, είναι η δικαίωση του
έργου µας και η έµπρακτη απόδειξη της διεθνούς παρουσίας µας.

Ο δηµοσιογράφος της Corriere de la Sera, Alberto Pezzotta, αναφέρει
χαρακτηριστικά: «είναι πολύ περισσότερα από ένα απλό φεστιβάλ ταινιών.
Το κοινό του απαρτίζεται κυρίως από νέους ανθρώπους και είναι διαφορετικό
από κάθε άλλο φεστιβάλ ταινιών.»

Συνεχίστε να κάνετε µικρού
µήκους ταινίες. Είναι πιο εύκολο
να κάνταινίες µικρού εις µήκους.
Άλλωστε, αν κάνετε αρκετές
και τις κολλήσετε όλες µαζί, θα
έχετε µια µεγάλου µήκους ταινία!
“Terry Gilliam”

∆ιεθνή ∆ράση
L.P.M. (Live Performance Meeting) /
Athens Preview 18-19 Φεβρουαρίου 2012
/ LPM 2012 Edition May-Italy & Nov.- Mexico
Το AVAF στο πλαίσιο της συνεργασίας του
µε αντίστοιχους φορείς πολιτισµού από όλο
τον κόσµο και µε αφορµή την αδιάλειπτη
εξερεύνηση των σηµείων συνάντησης
της τέχνη µε την τεχνολογία, το 2011
συνεργάστηκε για πρώτη φορά µε τον Ιταλικό
θεσµό Live Performers Meeting (LPM).

Oﬃcial Partner for EU Program Culture 2007 – 2013

Αποτέλεσµα της πετυχηµένης συνεργασίας
ήταν η φιλοξενία του LPM στην Αθήνα και η
διοργάνωση ενός διήµερου event στο οποίο
πραγµατοποιήθηκε µία σειρά δράσεων των
δύο θεσµών. Η ενέργεια υλοποιείται µε την
υποστήριξη του προγράµµατος Culture της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρχείο Αιγίδων:

Αρχείο Χορηγών:

Αρχείο Χορηγών Επικοινωνίας:

Το φεστιβάλ µεριµνά κατά τη διεξαγωγή του για:
- Προώθηση / διαφήµιση
- Πληροφόρηση / έντυπα
- Οργάνωση / µάνατζµεντ
- Υποδοχή / εξυπηρέτηση κοινού
- ∆ιάρκεια / πρόγραµµα
- Παράλληλες εκδηλώσεις
- Ώρες προβολών
- Αίθουσες προβολών / περιβάλλοντα χώρος
- Εξοπλισµό καλλιτεχνών για κάθε κατηγορία / τεχνική υποστήριξη
- Συνθήκες υγιεινής / ασφάλεια
- Πρόσβαση / parking

Το φεστιβάλ προωθεί:
- Την οικονοµική ανάπτυξη της πόλης
- Την ενίσχυση της τοπικής αγοράς γενικού εµπορίου
- Την ενίσχυση της κίνησης σε ξενοδοχεία, καταλύµατα
- Την ενίσχυση της κίνησης σε εστιατόρια, καφενεία, µπαρ
- Την δηµιουργία νέων επιχειρηµατικών ευκαιριών
- Την προσέλκυση επενδυτικών δραστηριοτήτων
- Την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης
(µόνιµης, µερικής, εποχικής)
- Την τουριστική ανάπτυξη της πόλης,
- Την προβολή της Αθήνας ως προορισµού
πολιτιστικού τουρισµού
- Την προσέλκυση επισκεπτών στην πόλη
- Την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου
- Την πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης
- Την πολιτιστική εκπαίδευση / ψυχαγωγία των κατοίκων
- Την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
- Την προώθηση νέων ιδεών, ανάδειξη νέων ταλέντων

Φωτογραφικό Υλικό

- Την ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά και πολιτιστικά
ζητήµατα (εθελοντισµός, πολιτιστική κληρονοµιά)
- Την συνεργασία του Φεστιβάλ µε την τοπική
Αυτοδιοίκηση
- Την συνεργασία του Φεστιβάλ µε τα τοπικά
ΜΜΕ (εφηµερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση)
- Την συνεργασία του Φεστιβάλ µε τοπικούς
επαγγελµατικούς φορείς
- Την συνεργασία µε την τοπική τουριστική
αγορά (τουριστικά πρακτορεία, ξενοδοχεία)
- Την διοργάνωση τουριστικών πακέτων µεταφοράς,
διαµονής, εστίασης, εισιτηρίων
- Την υλοποίηση ειδικού προγράµµατος
marketing για προσέλκυση επισκεπτών
- Την συνεργασία του Φεστιβάλ µε την τοπική
Κοινωνία (συνεργασία µε οµάδες πολιτών)
- Την συνεργασία µε άλλους τοπικούς
πολιτιστικούς φορείς
- Την συνεργασία µε άλλα φεστιβάλ στη χώρα
και ∆ιεθνώς

Φωτογραφικό Υλικό

Φωτογραφικό Υλικό

Φωτογραφικό Υλικό

Ilias Chatzichristodoulou
Cοrporate Manager
mobile: +30 6977455960
e-mail: ilias@athensvideoartfestival.gr

Πιστοποιητικό
∆ιαχείρισης Ποιότητας
ΕΛΟΤ EN ISO
9001:2008 υπ. αρίθµ.
ΣΠ∆ 4310/12

τηλέφωνο:
fax:
email:
website:

+30 210 32 30 005
+30 210 32 30 009
info@athensvideoartfestival.gr
www.athensvideoartfestival.gr

Έδρα / Αποθήκη:
Υποκατάστηµα / Γραφεία:

Φλέµιγκ 7, Νέα Φιλαδέλφεια,
Τ.Κ. 143 42, Αθήνα
Μιλτιάδου 18, Μοναστηράκι,
Τ.Κ. 105 60, Αθήνα

Multitrab Productions works in a multifunctional way…
Ilias says… Let’s start a new project!
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